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Inleiding en algemeen verslag van het bestuur.
Het jaar 2021 werd evenals het jaar 2020 weer grotendeels in negatieve zin beheerst door de nog
steeds heersende Corona pandemie. Het COVID-19 virus leidde tot beperkende maatregelen in de
eerste en in de laatste maanden van het jaar.
Onze molens werden
in die perioden voor
het publiek gesloten.
Vele vergaderingen en
overleggen werden
afgezegd.
Voor de MsMOG was
de heringebruikneming
op 10 september 2021
van de Westerse
molen en de opening
van het Motorhuisje
Windlust een
hoogtepunt. De
Commissaris van de Koning, F.J. (René) Paas verrichte onder grote belangstelling de officiële
handelingen.
Het vervoer van de gasten van de
Westerse molen in Nieuw Scheemda
naar de Windlust en haar Motorhuisje
in Overschild vond plaats in een bus
uit het Nationaal Bus Museum.
Deze prachtige dag werd afgesloten
met een BBQ voor alle vrijwilligers bij
de Molenschuur.
Een hoogtepunt in 2021 was ook het
feit dat vijf van onze Molenvrienden
de cursus Molengids met goed gevolg
hebben afsloten. De maximum leeftijd
voor de molenaars is vervallen. De
leeftijdsgrens was landelijk al van 75
jaar naar 85 jaar opgehoogd. De polis
van het ‘t Gilde Ongevallen
Verzekering heeft de leeftijdsgrens in
zijn geheel laten vervallen.
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In 2021 hebben we aan de
statutaire hoofdtaak, het
instandhouden van onze molens
voldaan. Nagenoeg alle
financiële middelen zijn voor
onderhoud en restauratie
uitgegeven. Het onderhoudsplan
heeft goed gewerkt.
Veel tijd en energie werd er
gestoken in de financiering van
het herstel van molen De Dellen.
De aanvraag GRRG (subsidie
provincie Groningen) werd ingediend en afgewezen. De crowdfundactie was zeer succesvol.
Om onze kansen voor de tweede aanvraag GRRG te verbeteren werd ingeschreven voor de
VriendenLoterij-Molenprijs 2021 georganiseerd door de Vereniging De Hollandsche Molen.
Een actieve werkgroep samengesteld uit alle geledingen van onze vrijwilligers, heeft zich enorm
ingezet voor deze een actie. Helaas werd de wedstrijd niet gewonnen en ging de prijs van
€. 75.000 aan ons voorbij. De 2e prijs leverde €. 7.027,- op.
Onze inspanningen hebben regionaal geleid tot veel goodwill en PR voor onze stichting en er was
veel media-aandacht, hierdoor waren de druiven iets minder zuur.
Eén bestuurslid maakt deel uit van het redactieteam van het magazine “De Zelfzwichter”, een
uitgave van Erfgoedpartners Groningen.
De vergaderingen “Moleneigenaren” georganiseerd door Erfgoedpartners zijn door ons bezocht.
Na afronding van zijn opleiding tot GVM molenaar werd Bertus Hoetjer benoemd als molenaar
van de poldermolen De Ruiten.
Er zijn zes Moleninstandhouders in opleiding. Zij zijn inmiddels al geslaagd voor één of meer
modules.
Eén instructeur gaf te kennen te willen stoppen. Zijn opvolger is inmiddels al geslaagd voor het
theoretisch examen en zal binnenkort voor zijn praktijkgedeelte geëxamineerd worden.
De meest enthousiaste instandhouders zullen hun studie waarschijnlijk voortzetten en opgaan
voor het GVM examen en molenaar worden.
De Molenstichting slaagde erin om dit jaar drie nieuwe vrijwilligers aan ons te binden.

Het is evident, dat na het jaar 2020 ook 2021 door de pandemie een dieptepunt laat zien in
bezoekersaantallen. Wij blijven erop vertrouwen dat door onze goede PR en het organiseren van
activiteiten weer bezoekers naar onze molens zullen komen.
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De Westerse Molen en het Motorhuisje Windlust werden 10 september officieel in gebruik
gesteld door de eerdergenoemde C.d.K. Rene Paas.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit:
Naam
J. R.
H.
M. H.
T.
A.P.

Huizenga
Westerhof
Post
Douwstra
Steenhuizen

Woonplaats
Slochteren
Siddeburen
Muntendam
Stadskanaal
Siddeburen

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid

Bijzonderheid
Lid Cie. PR, lid Cie.Act. en vz. Leerteam

Voorzitter Technische Cie.
Voorzitter Cie. PR & Communicatie en lid Cie.- Act

M.H. Post en H. Westerhof hebben te kennen gegeven per 1 april 2022 hun bestuursfunctie te
beëindigen. Zij hebben respectievelijk 25 en 10 jaar deel uitgemaakt van het MsMOG bestuur, c.q.
de rechtsvoorgangers Molenstichting Oldambt en de Slochter Molenstichting.
Het bestuur vergaderde 8 keer in 2021. Met de vrijwilligers wordt normaliter jaarlijks twee keer
vergaderd, echter in verband met de huidige beperkingen vond alleen de najaarsbijeenkomst
plaats. Ook de jaarafsluiting moest geannuleerd worden.
In verband met nieuwe wetgeving, de zgn. W.B.T.R. (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) zijn
wij genoopt de statuten van de MsMOG aan te passen. Daartoe werd inmiddels overlegd met een
notaris die in de komende maanden zijn wijzigingsvoorstel zal presenteren. In aansluiting hierop
dient ook het Huishoudelijk Reglement aangepast te worden naar deze statuten en de huidige
organisatiestructuur van de MsMOG.

Onze molens
Type
Korenmolen
Korenmolen
Korenmolen
Motorhuisje
Poldermolen
Poldermolen
Poldermolen
Aanbrenger
Poldermolen
Aanbrenger
Poldermolen
Korenmolen

Naam
De Entreprise
Stel ’s Meulen
Windlust
Windlust
Fraeylema
Groote Polder
De Ruiten
Bakkers Molentje
De Dellen
Paaltjasker
Noordermolen
De Noordstar
De Molenschuur
Poldermolen Westerse Molen

Monument
33812
33808
33813
n.v.t.
33794
33795
33796
n.v.t.
33080
n.v.t.
31623
31617
408809

Adres
Hoofdweg 90-A
Hamweg 2-A
Kanaalweg 2-A
Kanaalweg 2-A
Groenedijk 2-A
Groenedijk 22-A
Groenedijk 28-A
Groenedijk 28-A
Pastorieweg 4a
Pastorieweg 2a
Hamrik 2
Molenlaan 3
Molenlaan 3
Hamrikkerweg 18

Kolham
Harkstede
Overschild
Overschild
Slochteren
Slochteren
Slochteren
Slochteren
Nieuw Scheemda
Nieuw Scheemda
Noordbroeksterhamrik
Noordbroek
Noordbroek
Noordbroeksterhamrik
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Zoals de lijst laat zien bezit de stichting naast de 10 monumenten ook twee kleinere molens,
namelijk Bakkers Meulentje en een Paaltjasker.

Molenschuur.
De Molenschuur is het bezoekerscentrum en clubgebouw van de MsMOG. Deze molenschuur bij
de Noordstar in Noordbroek werd in 2021 door de omstandigheden minder door derden gebruikt.
Zie de bijlage voor het afzonderlijk jaarverslag.

Financiën
Onderhoudsbijdragen en subsidies ontvingen wij (in willekeurige volgorde) van:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Donateurs
Sponsoren
Gemeente Midden Groningen
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
VriendenLoterij
Provincie Groningen
Particuliere giften

J.B. Scholtenfonds
Postcode Loterij
Libau
Gemeente Oldambt
Rabobank
Van Toorn en Scholten Stichting
Waterschap Hunze en Aa ‘s
Molenfonds (DHM)

De Jaarrekening 2021 is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
De Molenstichting is sinds 2012 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit maakt dat kosten van vrijwilligers onder bepaalde omstandigheden als aftrekpost voor de
Belastingdienst mogen worden opgegeven. Donateurs en sponsoren kunnen hun bijdrage of gift
als aftrekpost opnemen. De stichting heeft 186 donateurs in haar bestand. Door hen werd €.
3110, - ingebracht. In 2019 werd €.4500 en in 2020 werd €. 3500,- ingebracht.
Zij ontvangen twee keer per jaar, digitaal of
via de post, het SMS-je uitgegeven door de
commissie PR & Communicatie. Met ingang
van 2022 zal het SMS-je worden vervangen
door een digitale Nieuwsbrief.

Good Governance
De stichting tracht te werken
overeenkomstig het model van Good
Governance en conformeert zich aan de
principes vastgelegd in hun gedragscode.
De bestuursleden en de vrijwilligers hebben hun werkzaamheden feitelijk en volgens de regels
van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de stichting verricht zonder beloning, met
uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding.

KvK Groningen 41009642 | IBAN NL 56 RABO 0359 0555 08 | www.msmog.nl

5

Jaarverslag 2021 Molenstichting Midden- en Oost – Groningen.

Professionele Ondersteuning
Mede door financiële bijdragen van de gemeenten Oldambt en Midden-Groningen, het
J.B. Scholtenfonds en het waterschap Hunze en Aa ‘s kan het bestuur zich laten bijstaan door:
- A.D.W. (A. de Jong) voor de financiële administratie. De administratie wordt jaarlijks
gecontroleerd door de heren E.G. Westerink en J. Dijksterhuis, die deze taak als molenvrienden op
zich hebben genomen. Deze financiële specialisten adviseren het bestuur hoe de stichting zich
administratief kan verbeteren en eventueel waar en hoe wij ons organisatorisch kunnen
versterken.
- Wieringa Molenbouwadvies (A. Wieringa) voor technische ondersteuning bij het onderhoud van
de molens. Er is een goede samenwerking met de Technische Commissie. Door Wieringa wordt
het onderhoudswerk begeleid. Wieringa stelde het projectplan “Restauratie De Dellen” op en zal
het restauratiewerk begeleiden.

Vrijwilligers
De stichting bestaat per 31 december 2021 uit totaal 51 personen, die zich door een
vrijwilligersovereenkomst aan de MsMOG verbonden.
Sommige vrijwilligers hebben meerdere functies. Enkele molengidsen zijn actief in een commissie,
anderen voelen zich verbonden met een specifieke molen of een bepaalde activiteit. Binnen de
vrijwilligers is geen rangorde.
Wij kennen de volgende functionarissen:
31-12-2017
Molenaars
Molengidsen
Vrienden
Adviseurs
Bestuursleden

Molenaars

13
3
11
5
6

31 december 2018
Molenaar
13
Molengids
4
Vriend(in)
14
Adviseur
3
Bestuursleden
5

31 december 2019
Molenaar
14
Moleninstandhouder 1
Molengids
5
Vriend(in)
15
Adviseur
4
Bestuursleden
5

31 december 2020
Molenaar
14
Instandhouder
1
Molengids
5
Vriend(in)
19
Adviseur
4
Bestuursleden
5

31 december 2021
Molenaar
15
Instandhouder
1
Molengids
10
Vriend(in)
16
Adviseur
4
Bestuursleden
5

38

39

44

48

51

L. van der Gaag en H.W. Klöpping zijn instructeurs voor de vrijwilligers
die onder auspiciën van ’t Gilde van Vrijwillig Molenaars tot molenaar
wensen te worden opgeleid. Zij doen dat op de Molen van de Groot
Polder.
Na het met goed gevolg afleggen van het regionaal examen en daarna
het landelijk examen ontvangen de geslaagden het Getuigschrift
Vrijwillig Molenaar, uitgereikt door De Hollandsche Molen.

De laatst geslaagde L. Hoetjer verzocht om een benoeming en werd
aangesteld als molenaar op de poldermolen De Ruiten van de MsMOG. Hij was al molenvriend en
tekende een nieuwe overeenkomst als molenaar.

KvK Groningen 41009642 | IBAN NL 56 RABO 0359 0555 08 | www.msmog.nl

6

Jaarverslag 2021 Molenstichting Midden- en Oost – Groningen.
Lex van der Gaag liet weten dat hij aan het eind van dit jaar stopt als instructeur. Op alle molens
draait een molenaar. Het streven is erop gericht om minimaal twee molenaars op iedere molen te
benoemen. De MsMOG kent geen rangorde tussen molenaars.
Benoemde molenaars zijn:
Naam
M.
L.
H. W.
L.
H. W.
V
W.
A.
L.
M. E.
A.
J. H.
G.J.
C. D.
E.

Biesheuvel
Van der Gaag
Helmantel
Hoetjer
Klöpping
Mathlener
Van Rheen
Wierenga
Roemeling
Van Doornik
Schuthof
Uil
De Vries
West
Vroom

Molenaar op:
Windlust
Windlust
De Ruiten
De Ruiten
Grootepolder
Noordermolen
Westersemolen
Westersemolen
Entreprise
Entreprise
De Dellen
Fraeylemamolen
Stel ‘s Meulen
Stel 's Meulen
Stel ‘s Meulen

Moleninstandhouders
Voor veel potentiële molenliefhebbers is de duur van de opleiding tot molenaar te lang. Zoals ook
elders zijn veel molenaars van de MsMOG “op leeftijd” en is aanvulling gewenst. Het bestuur
heeft daarom samen met de instructeurs het initiatief genomen om een opleiding te starten voor
moleninstandhouders, een vrijwilliger speciaal opgeleid voor één bepaalde molen. Er werd een
Leerteam geformeerd die een opleiding ontwikkelde gebaseerd op het lesmateriaal zoals
aangeboden door ’t Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het Leerteam geeft aansturing aan de
Molenschool, waarin het Leerteam, de instructeurs, de leermeesters (lees molenaars) en de
leerlingen zijn vertegenwoordigd. De opleiding werd scherp gemoduleerd waardoor voor iedere
type molen een gerichte opleiding aangeboden wordt. De CEMI-opleiding (Certificaat
MolenInstandhouder) kan in plm. 9 maanden worden afgerond. Henk Klöpping werd benoemd als
instructeur en onder zijn leiding werden door het Leerteam de exameneisen CEMI-Instructeur
vastgesteld. Lex van der Gaag slaagde voor dit examen en werd naast Klöpping benoemd tot
CEMI-Instructeur. Een derde instructeur is inmiddels voor het theoriegedeelte geslaagd.
De MsMOG benoemde Teake Overdijk als Moleninstandhouder op de korenmolen Noordstar te
Noordbroek. Momenteel volgen zes vrijwilligers de CEMI opleiding.

KvK Groningen 41009642 | IBAN NL 56 RABO 0359 0555 08 | www.msmog.nl

7

Jaarverslag 2021 Molenstichting Midden- en Oost – Groningen.

Molengidsen
Tien vrijwilligers mogen zich molengidsen noemen. Zij begeleiden activiteiten en bezoekers op de
molens.
Dit jaar slaagden vijf
molenvrienden voor de cursus
Molengids. De badge werd
uitgereikt aan; (foto v.l.n.r.)
J. de Maat, G. Bontjer, W.
Baas, en G. Hogendorf.
J. Wehrmeijer is de 5e
geslaagde, hij ontbreekt op de
foto. . De cursus werd
verzorgd door Marjon
Brouwer van Erfgoedpartners,
hiernaast rechts op de foto.

Behalve genoemde molenaars, moleninstandhouders en molengidsen kent de stichting ook
molenvrienden. Zij hebben een vrijwilligersovereenkomst en doen verschillende werkzaamheden
voor de stichting, soms in een commissie, maar soms ook individueel of projectgebonden.

Commissies
De stichting kent de volgende commissies;
•

PR en Communicatie

•

Molenarchief en Boek.

•

Activiteiten.

•

Technische Commissie.

•

Klussenteam.

•

Leerteam.

De commissie PR en Communicatie had in 2021 een druk jaar.
Behalve met het ontwikkelen van nieuwe folders en een nieuwe workshop (Noordstar), werd veel
tijd gestoken in de opening van de Westerse Molen en de opening van het Motorhuisje Windlust
met originele Bronsmotor. Er werd geflyerd op markten en braderieën in het kader van de
Molenprijs ten gunste van het herstel van De Dellen. De website www/msmog.nl wordt in
toenemende mate bezocht en voorziet in een behoefte van onze public relations.
De Technische Commissie heeft behalve de technische zaken ook de molenbiotoop is haar
takenpakket. Technische gebreken die niet vallen onder het regulier onderhoud worden door de
commissie besproken met de technisch adviseur.
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Een lang gekoesterde wens was het plaatsen van
een Bronsmotor in het Motorhuisje. Via vele
omwegen werd er een motor gevonden en
geplaatst.

In en rond de molens is relatief veel “klein” onderhoudswerk wat wordt opgepakt door het
klussenteam. Er werd besloten om de begane grond van de molen Noordstar in Noordbroek
geschikt te maken voor gebruik door het Klussenteam, en in 2022 in gebruik nemen.
Voor de volledige verslagen van de commissies wordt verwezen naar de bijlagen.

Doelen en een korte vooruitblik . . . .
➢
➢
➢
➢

Start met het herstellen van De Dellen na breuk van de buitenroede.
Uitgave van digitale Nieuwsbrieven MsMOG.
Ontwikkelen van de opleiding MsMOG-Molengids.
Aanpassing van statuten en HHR overeenkomstig de wetgeving Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR).
➢ Ontwikkelen en uitbreiden van het netwerk fietsrondjes en wandelroutes.
➢ Uitwerken digitaal onderwijsproject “Ken uw molens.”
Siddeburen, 31 december 2021.
H. Westerhof.
Secretaris

J.R. Huizenga

M.H. Post

A.P. Steenhuizen

T. Douwstra

Voorzitter

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid
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